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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kosmetika merupakan bagian dari kebutuhan manusia,  khususnya bagi 

wanita. Kosmetik pada dasarnya digunakan untuk memelihara, mempercantik 

dan memperindah penampilan seseorang (Tilaar, 1995). Kosmetika 

mengandung komposisi zat aktif yang bervariasi menurut tujuan 

penggunaanya. Beragamnya produk kosmetik yang beredar saat ini menuntut 

masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kosmetik. Salah satu 

zat aktif yang terkandung dalam kosmetik adalah asam retinoat. Penggunaan 

asam retinoat yang melebihi dosis topikal dapat menimbulkan permasalahan 

serius  (BPOM, 2011). 

Masyarakat perlu mewaspadai produk-produk kosmetik yang 

mengandung bahan kimia berbahaya. Badan POM tahun 2011 telah 

mengeluarkan public warning bahwa sebanyak 44 merek kosmetik perawatan 

wajah teridentifikasi mengandung bahan kimia berbahaya. Sebanyak 21 

merek diantaranya adalah kosmetik wajah seperti krim siang, krim malam dan 

krim pemutih yang mengandung asam retinoat (retinoic acid).  

Asam retinoat termasuk dalam golongan obat keras yang hanya boleh 

diperoleh menggunakan resep dokter. Asam retinoat sebenarnya merupakan 

obat yang biasa diresepkan dokter untuk mengobati jerawat. Dosis asam 

retinoat untuk sediaan topikal yaitu 0,05-0,1% (Zahra dan Hassan, 2011). 

Namun, saat ini banyak sekali produsen nakal yang menambahkannya secara 

berlebihan ke dalam krim untuk memutihkan wajah. Bahaya penggunaan obat 

ini secara terus menerus dapat menyebabkan kulit kering, terbakar dan 

teratogenik (BPOM, 2007). Telah dilaporkan bahwa uji in vitro asam retinoat 

dosis 60 mg/KgBB pada mencit bunting menyebabkan penurunan hasil 

reproduksi induk mencit berupa berkurangnya jumlah fetus hidup, 

meningkatnya jumlah fetus mati dan resorbsi (Puspitadewi dan Retno, 2008). 
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Asam retinoat atau tretinoin (all-trans-retinoic acid) merupakan 

retinoid aktif turunan vitamin A dalam bentuk asam. Asam retinoat juga 

meningkatkan pembentukan pembuluh rambut kulit. Akibatnya, aliran darah 

ke kulit bertambah. Lapisan luar kulit dan kegiatan pembelahan sel juga 

meningkat. Bertambahnya usia menyebabkan bantalan kolagen kulit menipis 

dan tidak kenyal lagi. Asam retinoat inilah yang mampu membantu 

pembentukan sel fibroblas di bawah kulit, sehingga bantalan kolagen 

menebal, kencang, dan kerut memudar.  Krim asam retinoat yang dioleskan 

ke kulit dapat menyebabkan daya permeabilitas kulit meningkat. Hal tersebut 

ditandai oleh terbentuknya lapisan tanduk baru. Asam retinoat pada dosis 

tertentu dapat menyebabkan kulit mengelupas dan memunculkan kulit baru 

(Anonim, 2012). 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis asam retinoat dalam sediaan 

krim pemutih wajah yang dijual pada klinik kecantikan menggunakan metode 

kromatografi cair kinerja tinggi untuk mengetahui keberadaan asam retinoat 

dalam krim pemutih wajah serta mengetahui kadar asam retinoat dalam 

sediaan krim tersebut.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah kandungan asam retinoat di dalam sampel krim pemutih wajah 

yang dijual pada klinik kecantikan di wilayah Purwokerto? 

2. Berapakah kadar asam retinoat di dalam sampel krim pemutih wajah yang 

dijual pada klinik kecantikan di wilayah Purwokerto serta apakah kadarnya 

sesuai dengan dosis yang diperbolehkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menentukan adanya kandungan asam retinoat di dalam sampel krim 

pemutih wajah yang dijual pada klinik kecantikan di wilayah Purwokerto. 
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2. Untuk menentukan kadar asam retinoat di dalam sampel krim pemutih 

wajah yang dijual pada klinik kecantikan di wilayah Purwokerto serta 

mengetahui apakah kadarnya sesuai dengan dosis yang diperbolehkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang kandungan asam retinoat dan kadar asam retinoat dalam krim pemutih 

yang dijual pada klinik kecantikan di wilayah Purwokerto, sehingga 

masyarakat pengguna kosmetik lebih berhati-hati dalam memilih dan 

menggunakan krim pemutih. 
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